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مقّدمه ى ناشر

به نام خداوند جان و خرد

«کتــاب یــار» مجموعــه اى اســت کــم نظیــر کــه بــه شــیوه اى روان، عمیــق و مؤثّــر، 

ــت  ــى تح ــه ى تحصیل ــر پای ــز را در ه ــوزان عزی ــش آم ــى دان ــاى آموزش ــى نیازه تمام

ــه فهــم کتــاب  ــار ب ــرار مــى دهــد و از آنجــا کــه مطالعــه ى دقیــق کتــاب ی پوشــش ق

درســى کمــک مــى کنــد، بنابرایــن کتــاب یــار، یــار کتــاب درســى محســوب مــى شــود. 

بــا ایــن هــدف، گــروه مؤلّفیــن اندیشــمند بــا بهــره گیــرى از روش هــاى نویــن آموزشــى 

و مطابــق بــا محتــواى کتــب درســى، کتــاب یــار را طراحــى نمــوده انــد.

آنچــه ایــن مجموعــه را از ســایر کتــاب هــاى مشــابه متمایــز مــى ســازد، شــیوه ى ارائــه  ى 

ــر اســاس آن هــا  مطالــب، درس نامــه هــا، ســؤاالت متعــدد و متنوعــى اســت کــه ب

ــوزان  ــش آم ــا دان ــده ت ــن روش موجــب گردی ــزار مــى شــود. ای ــون هــاى دوره اى برگ آزم

ــه محــک گــذارده  ــى هــاى علمــى خــود را ب ــد در هــر آزمــون رشــد توانای ــز بتوانن عزی

و بــا مشــّخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف خــود، مســیر یادگیــرى مناســب تــرى را در 

ــد. پیــش  گیرن

امیــد اســت کتــاب حاضــر چــون یــارى مهربــان، شــما را تــا ســرمنزل مقصــود همراهــى 

نمایــد.

سربلند باشید.

ّ ق



مقّدمه مؤلّف  

به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

دوره ابتدایــى تحصیلــى، اساســى تریــن دوره در بیــن دوره هــاى چندگانــه ى تحصیلــى در مملکتمــان 

اســت. از اهــداف مهــم ایــن دوره هــا مــى تــوان بــه توانایــى خوانــدن و نوشــتن وحســاب کــردن اشــاره 

کــرد بــه غیــر از ایــن هــدف هــا، هــدف هــاى مهــم دیگــرى هــم وجــود دارندکــه در درجــه بنــدى اهــداف 

آمــوزش ابتدایــى باالتــر از اهــداف یــاد شــده قــرار مــى گیرنــد.

اّمــا متاســفانه نــگاه مســاوى بــه تمامــى دروســى کــه هــدف هــاى فــوق را دنبــال مــى کننــد، بیــن دانش 

آمــوزان و حتــى آمــوزگاران ارجمنــد وجــود نــدارد، چنــان کــه حجم عمــده اى از ســاعات درســى را دروس 

ریاضــى و علــوم پــر مــى کند.

در واقــع بــه جــرأت مــى تــوان گفــت، درس فارســى بــه نوعــى مظلــوم واقــع شــده اســت، چراکــه تقریبــاً 

دانــش آمــوزان بیشــتر بــه ســایر دروس توجــه مــى کننــد تــا بــه درس فارســى و ایــن درحالــى اســت کــه 

شــاید بتــوان گفــت، ایــن درس مهــم تریــن درس دوره ابتدایــى اســت.

نظــر بــه ایــن مهــم و ایــن نقــص در آمــوزش درس فارســى، ایــن کتــاب تــالش مــى کنــد بــا آمــوزش 

ــا نگاهــى بــه کتــاب فارســى ســال قبــل، تمریــن هــاى هــدف دار و گوناگــون، ســواد  هــاى تکمیلــى ب

فارســى دانــش آمــوزان را بــه گونــه اى بــاال ببــرد تــا در پایــان ســال تحصیــالت ایــن پایــه، تســلّط کامــل 

بــه مفاهیــم ایــن درس داشــته باشــند.

بــراى ایــن منظــور مطالــب مهــم دســتورى، واژه آمــوزى و نکتــه هــا را بــا بیانــى گســترده تــر بیــان کــرده 

و تمرینــات گوناگــون و بســیارى کــه بــه نوعــى مکمــل تمرینــات کتــاب نوشــتارى اســت در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

در البــه الى مطالــب آموزشــى مربــوط بــه کتــاب درســى، مطالــب جدیــد و تکمیلــى در بخــش هایــى بــه 

نــام «دو کلمــه حــرف حســاب» گنجانــده شــده تــا بــه مطالــب علمــى کتــاب عمــق بیشــترى بدهــد و در 

قســمت هــاى «اینــو یــادت میــاد» مطالــب دســتورى ســالهاى گذشــته بیــان شــده اســت.

بــراى بررســى دقیــق تــر درس و توجــه دانــش آمــوزان بــه متــن دروس، تــالش شــده تــا تمرینات بیشــتر 

از متــن خــود دروس انتخــاب شــود کــه خــود بهتریــن مرجع اســت.

آزمونهایــى تحــت عنــوان «زنــگ آزمــون» نیــز بــراى بررســى بهتــر تمرینــات گذشــته در فواصــل معینــى 

بیــن درس هــا در نظرگرفتــه شــده تــا مــرورى بــر آموختــه هــاى قبــل نیــز شــود.

ــدوارم  ــت، امی ــکال نیس ــص و اش ــى از نق ــى خال ــر تالش ــاً ه ــه قطع ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا ب در انته

همــکاران ارجمنــد بــا گوشــزد نقــاط ضعــف و قــّوت ایــن کتاب،نگارنــده را در ارائــه ى مجموعــه هــاى 

بــى نقــص تــر یــارى دهنــد.
حمد رضا لطفى                                                                    با سپاس:  محمد رضا لطفى
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معناى شعر ستایش

بیت اول

به مادر گفتم آخر این  خدا کیست؟               که هم در خانه ما هست و هم نیست  

معنى : به مادرم گفتم خداوند کیست که او را نمى بینیم ولى وجود او را احساس مى کنیم؟

بیت دوم

دمى از بندگان خود جدا نیست تو گفتى مهربان تر از خدا نیست    

معنــى : مــادر تــو بــه مــن گفتــه اى کــه هیــچ کــس از خداونــد مهربــان تــر نیســت بــه طــورى کــه حّتــى یــک لحظــه 

هــم از بنــده هایــش جــدا نمــى شــود.

بیت سوم

چرا هرگز نمى گوید جوابم چرا هرگز نمى آید به خوابم    

معنى : پرسیدم چرا هیچ وقت خداوند را در خواب نمى بینم و چرا هیچ گاه پاسخى به من نمى دهد؟

بیت چهارم

نماز صبحگاهت را شنیدم                      تو را دیدم خدایت را ندیدم

معنى : به مادرم گفتم:صبحگاه هنگام نماز خواندن تو را مى بینم،اما خدا را هرگز ندیدم

بیت پنجم

به من آهسته مادر گفت:فرزند                خدا را در دل خود جوى یک چند

معنى : مادر آهسته به من گفت:فرزندم! خداوند را باید در درون خودت جستجو کنى.

بیت ششم

خدا در پاکى و نیکى است فرزند                      بود در روشنایى ها خداوند

معنى : مادرم ادامه داد خداوند را باید در پاکى ها و خوبى ها و نور و روشنایى ها جستجو کرد.
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ستایش 

خدا

شعر ستایش خدا از سروده هاى خانم پروین دولت آبادى است.

ــد  ــاره ى خداون ــد درب ــت مى کن ــود صحب ــادر خ ــا م ــه ب ــى ک ــان کودک ــاعر از زب ــعر، ش ــن ش در ای

پرســش هایى را مطــرح و مــادر نیــز در پاســخ پرســش هاى او مــواردى را بیــان مى کنــد.

آن چــه کــه بــراى کــودك جالــب اســت ایــن اســت کــه چــرا خداونــدى را کــه این قــدر مهربــان اســت و 

ــوان دیــد؟ هیــچ گاه از بنــدگان خــود جــدا نمى شــود را نمى ت

آن چه که مادر در پاسخ به پرسش هاى کودك خود بیان مى کند، بهترین درس خداشناسى است. 

مثــالً در بیــت: «بــه مــن آهســته مــادر گفــت: فرزنــد!  /  خــدا را در دل خــود جــوى یــک چنــد» اشــاره 

ــا در  ــت ی ــدم اوس ــراه و هم ــه هم ــود دارد و همیش ــان ها وج ــان انس ــد در روج و ج ــه خداون ــد ک مى کن

بیــت: «خــدا در رنــگ و بــوى گل، نهــان اســت  /  بهــار و بــاغ و گل از او نشــان اســت.» بیــان مى کنــد کــه 

آفرینــش طبیعــت زیبــا نشــانه اى از وجــود و قــدرت پــروردگار اســت.

بیان مى کند که آفرینش طبیعت زیبا نشانه اى از وجود و قدرت پروردگار است.

درواقع شروع و سرآغاز هر کار و حرکتى یاد خداست. آنچه در این شعر آمده است، یادآورى این نکته است که 

خداوند را در همه جا و در تمام چیزهاى خوب و دوست داشتنى مى توان دید و حس کرد.

خانم پروین د ولت آبادى

پرویــن دولت آبــادى در ســال 1303 در محلــه ى احمدآبــاد اصفهــان بــه دنیــا آمــد. او تحصیــالت ابتدایــى 

خــود را در اصفهــان شــروع کــرد امــا بعــد بــه همــراه خانــواده اش بــه تهــران نقــل مــکان کــرد. پــس از 

دبیرســتان تصمیــم داشــت تحصیــل را در رشــته ى نقاشــى و مجسمه ســازى ادامــه بدهــد، امــا بازدیــد 

از یــک پرورشــگاه مســیر او را عــوض کــرد. پرویــن تصمیــم گرفــت بــه سرپرســتى و تربیــت کــودکان 

پرورشــگاه بپــردازد. در پرورشــگاه شــعرهایى بــراى کــودکان ســرود کــه بســیار مــورد توجــه آنــان قــرار 

گرفــت. وى تــالش کــرد تــا اشــعارى را کــه جنبــه ى ســرگرمى و تفریــح دارد را بــراى کــودکان بســراید. 

ــنبه 27  ــادى روز سه ش ــن دولت آب ــت. پروی ــعرهایى سروده اس ــز ش ــاالن نی ــراى بزرگس ــن ب او همچنی

فروردیــن 1387 در ســن 84 ســالگى بــر اثــر ســکته قلبــى در تهــران درگذشــت. 
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درس اول: آفرید�ر زیبایى

ــاى  ــا و طرح ه ــا نقش ه ــون ب ــا گوناگ ــان را در زمان ه ــال، جه ــاى س ــق فصل ه ــا خل ــزرگ ب ــد ب خداون

گوناگونــى چشــم نواز و زیبــا کرده اســت و بــراى هــر فصــل از ســال زیبایى هــاى مخصــوص خــود را قــرار 

داده اســت تــا انســان از یکنواختــى زندگــى خســته و دل زده نشــود و در ضمــن بــا دقــت در آن بــه توانایى 

و خردمنــدى پــروردگار پــى ببــرد. پــى ببــرد کــه در پــس از تولــد (بهــار طبیعــت) دوران بلــوغ و بزرگــى 

(تابســتان) و پــس از آن دوران شــروع ناتوانــى و کم توانــى (پاییــز) و در نهایــت مــرگ (زمســتان) وجــود 

دارد و بعــد از مــرگ زندگــى دوبــاره (بهــار)

پــس چقــدر خــوب و پســندیده اســت کــه در دورانــى کــه دوران توانایــى و بلــوغ اســت، در اندیشــه ى 

ــیم. ــرى باش ــره ورى بیش ت ــازندگى و به س

باید خداوند را به خاطر تمام مهربان ها و لطف هایش سپاسگزار باشیم و در راه رضاى او زندگى کنیم.

به این نکته توجه کنید:

بــا گفتــن کلمــه ى «بهــار» چــه چیزهایــى بــه ذهــن شــما مى رســد؟ گل، بازگشــت پرنده هــاى مهاجــر، 

ــا، شــکوفه و ...  ــرف و یخ ه آب شــدن ب

با شنیدن کلمه ى «فصل» چه طور؟ بهار، تابستان، پاییز، زمستان

اگــر گوینــده یــا نویســنده در ســخن خــود از مجموعــه ى کلمه هایــى اســتفاده کنــد کــه بــه نوعــى بــا 

هــم تناســب بــا ارتبــاط داشــته باشــد،  بــه آن مراعــات نظیــر یــا شــبکه معنایــى یــا زنجیــره ى معنایــى 

ــود.  ــه مى ش گفت

بیش ترین کاربرد مراعات نظیر در شعر است اما گاهى در نثر هم دیده مى شود.

شکوه قاسم نیا

ــه  ــط ب ــواده اى متوس ــران و در خان ــارى ته ــه مخت ــاه 1334 در محل ــخ اول تیرم ــم نیا در تاری ــکوه قاس ش

دنیــا آمــد. تحصیــالت مقدماتــى را در تهــران گذرانــد. ســپس در ســال 1358 توانســت در رشــته ى علــوم 

سیاســى کارشناســى خــود را از دانشــگاه مّلــى (شــهید بهشــتى) دریافــت نمایــد.

ــا مجلــه کیهــان بچه هــا  ــان را از ســال 1359 و ب ــراى کــودکان و نوجوان ــى خــود ب قاســم نیا فعالیــت ادب

آغــاز کــرد.



ل
و

س ا
در

ها
ى 

رم
ها

 چ
ى

رس
فا

11

از او بیــش از 150 عنــوان کتــاب در زمینــه ادبیــات کــودك و نوجــوان منتشــر شده اســت. وى بیش تــر 

بــراى گــروه ســنى خردســاالن مى نویســد. قاســم نیــا از آن دســته شــاعران و نویســندگانى اســت کــه 

ــى  ــز ادب ــن جوای ــه مهم تری ــارى ک ــان. آث ــم خانواده هایش ــندند و ه ــودکان مى پس ــم ک ــش را ه کتابهای

حــوزه کــودك و نوجــوان را بــراى او بــه ارمغــان بیــاورد از جملــه کتــاب «هلــى فســقلى در ســرزمین 

ــتان  ــش داس ــوان در بخ ــودك و نوج ــال ک ــاب س ــى کت ــزه ادب ــت جای ــه دریاف ــق ب ــه موف ــا» ک غول ه

کــودك شــد.

اینو یادت میاد؟

در سال گذشته یاد گرفتیم که بعضى از کلمه ها فقط یک چیز را معرفى مى کنند

مانند : میز، سنگ ،حیوان، صندلى و...

به این کلمه ها مفرد گفته مى شود.

اما بعضى از کلمه ها مفرد نیستند و بیشتر از یک چیز را نشان مى دهند

مانند : میزها، سنگ ها، حیوانات، درختان و...

    این کلمه ها که مفرد نیستند، « جمع» نام دارند.

    در زبان فارسى براى جمع بستن کلمه ها از چند نشانه استفاده مى شود:

نکته : دّقت کنید کلمه هایى مانند : بهاران، پاییزان (فصل ها) و یا عصرگاهان ، بامدادان، صبحگاهان و  

ها  براى جمع بستن همه ى کلمه هاى جاندار و بى جان 

ان  براى جمع بستن گروهى از جانداران (نه همه ى جانداران)

          مثال : درختان،ماهیان،گیاهان

ات  بهتــر اســت بــراى جمــع بســتن کلمــه هــاى فارســى از نشــانه هــاى جمــع 

فارســى (ان ، هــا) اســتفاده کنیــم.

 

شامگاهان (اوقات روز و شب) جمع به حساب نمى آیند.  
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ــر  ــراى زیباتــر شــدن و اثربخش تــر شــدن اث ــان فارســى نویســندگان و شــعرا ب در زب

ــود. ــه مى ش ــه» گفت ــا «آرای ــه آن ه ــه ب ــد ک ــتفاده مى کنن ــى اس ــود از روش های خ

به استفاده از روش مراعات نظیر در نوشته، «آرایه ى تناسب» گفته مى شود.

تمرین درس 1

سه جمله از متن درس پیدا کنید که در آن ها کلمه «ص» به کار رفته باشد.- 1

مثال  خورشید به تصویرهاى نّقاشى پاییز نگاه کرد.

جدول هاى زیر را طورى کامل کنید که شبکه ى معنایى تشکیل شود.- 2

                                           

درست و نادرست را مشخص کنید.- 3

ههریک از نقاشى ها بسیار زیبا بودند. داورى میان آن ها دشوار نبود.  

خخورشید جهان افروز از پشت ابرهاى خاکسترى، نقاشى زمستان را تماشا مى کرد. 

تتابستان مزارع را به رنگ زرد درآورد. 

ننقاش پاییز به رنگ کاج ها و سروها و صنوبرها دست نزد.  
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ــتند. - 4 ــمت هس ــده اند و داراى دو قس ــاب ش ــن درس انتخ ــد از مت ــن آمده ان ــه در پایی ــى ک کلمه های

قســمت دوم آن هــا را از متــن درس انتخــاب و آن هــا را کامــل کــن.

جهان + ................. = .............................. گردن + .................... = ..............................   

چیره + .................. = .............................. دل + ........................ = ..............................   

کرد + .................... = .............................. شگفت + ................. = ..............................   

در هریــک از عبارت هــا و جمله هــاى زیــر، معنــى کلمه هایــى را کــه داخــل کمانــک نوشــته شــده اند - 5

بنویسید. را 

- خورشید (جهان افروز) ....................... از پشت ابرهاى سفید، نّقاشى تابستان را تماشا مى کرد.

- سطح رودخانه ها را با (قشر) ................. نازکى از یخ، بّراق کرد.

- اى نقاشان (چیره دست) ....................... آن چه شما نّقاشى کرده اید بسیار زیباست.

- بر شاخه هاى درختان میوه، آن  قدر سیب (گلگون) ..................... و میوه هاى دیگر آویخت که شاخه  ها تاب 

نیاوردند.

با هریک از کلمه هاى زیر یک جمله بنویسید.- 6

 ابر خاکسترى رنگ : 

 گودال : 

 تصمیم : 

 طبیعت : 

7- براى هر یک از کلمه هاى زیر یک مخالف بنویسید.

    تشنه  -  باز  - دور  - شاد
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8- مشــّخص کنیــد کــدام یــک از کلمــه هــاى زیــر یــک چیــز را نشــان مــى دهــد (مفــرد) و کــدام یک 

بیــش از یــک چیــز را نشــان میدهــد (جمع)

گل              گنجشکان           غذا  

گالب            موجودات                کارها  

9-  با استفاده از « ات» و « ان» و « ات» کلمه هاى زیر را جمع ببندید.

10- پروردگار یعنى : « کسى که پرورش مى دهد » حاال شما هم با توجه به نمونه،کامل کنید.

انسان:سنگ: دعا:آب:

جاندار:نظر: مشکل:گیاه:

آموزگار    یعنى: ...........................................................

پرهیزگار     یعنى: .............................................................

ماندگار      یعنى: ..............................................................

..................     یعنى: کسى که خداوندى مى کند.

...................     یعنى: کسى که سازش مى کند.

11- کلمه ى درست را با توجه به معنى انتخاب کنید.

- افسوس          دریق                   دریغ 

- تماشا            نضاره             نظاره 

- درخشان          براق                براغ 
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12- کلمه ى بى ارتباط را در هر دسته مشخص کنید و روى آن خط بکشید.

13- مفرد هر یک از واژگان زیر را بنویسید.

اطراف :           پرندگان :                      قطرات : 

مزارع :          سازندگان :                   مشکالت : 

14- مخالف هر یک از کلمه هاى زیر را بنویسید.

نازك                                      پشت   

   

بّراق                                       دشوار 
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درس دوم: کوچ پرستوها

ــود.  ــه مى ش ــر گفت ــى دیگ ــه جای ــى ب ــوران از جای ــزى جان ــم و غری ــفر منظ ــه س ــوران ب ــرت جان مهاج

ــراى فــرار از  ــوران ب ــد. هــر ســال، بســیارى از جان ــا تغییــر فصل هــا ارتبــاط دارن ایــن ســفرها اغلــب ب

زمســتان هاى ســرد، هنگامــى کــه یافتــن غــذا دشــوار اســت، صدهــا و بلکــه هــزاران کیلومتــر ســفر 

مى کننــد. جانــوران بــه طــور معمــول پیــش از شــروع زمســتان، در یــک مســیر یــا جهــت، ســفر مى کنند 

و در بهــار ســال بعــد، بازمى گردنــد. پرنــدگان مهاجــر از مهم تریــن انــواع جانــوران مهاجرنــد. «فاختــه» 

و «پرســتو» و بســیارى دیگــر از پرنــدگاِن حشــره خوار، طــى تابســتان کــه حشــره ها فراواننــد، در اروپــا 

ــه  ــر، ب ــدن زمســتان در ســرزمین هاى گرم ت ــراى گذران ــکاى شــمالى زندگــى مى کننــد. ســپس ب و آمری

ســمت جنــوب پــرواز مى کننــد. برخــى از غازهــا و اردك هــا طــى تابســتان در ســرزمین هاى گرم تــر، بــه 

ســمت جنــوب پــرواز مى کنــد. برخــى از غازهــا و اردك هــا طــى تابســتان در ســرزمین هاى دور شــمالى 

ــه یــخ زدن مى کننــد، در جســت وجوى  تولیدمثــل مى کننــد. امــا هنگامــى کــه آب دریاچه هــا شــروع ب

غــذا بــه جنــوب پــرواز مى کننــد. پرســتوى دریایــى شــمالگان بیش تریــن طــول ســفر را دارد. هــر ســال 

ایــن پرنــده از شــمال بــه جنــوب و برعکــس پــرواز مى کنــد. بنابرایــن از ماه هــاى تابســتان در هــر دو جــا 

ــرد. ــره مى ب به

دانش زبانى:

ــتند  ــانه هایى هس ــذارى، نش ــانه هاى نقطه گ ــا نش ــگاوندى ی ــانه هاى س ــا نش ــجاوندى ی ــانه هاى س نش

کــه بــراى روشــن کــردن معنــى و مشــخص کــردن آغــاز و پایــان عبارتهــا و جمله  هــا و بندهــا در نــگارش 

بــه کار مــى رود.

ــراى  ــه ب ــتند ک ــانه هایى هس ــوند نش ــده مى ش ــم نامی ــتارى ه ــانه هاى نوش ــه نش ــانه ها ک ــن نش ای

آســان تر کــردن خوانــدن یــک نوشــته، بیــان یــک احســاس و یــا ایجــاد دگرگونــى در تلّفــظ کلمه هــا و 

ــد. ــه کار مى رون ــا ب واژه ه

کلمــه ى ســجاوندى از نــام ابوالفضــل ســجاوندى (اولیــن کســى کــه نشــانه هاى وقــف را بــراى راهنمایــى 

درســت خوانــدن قــرآن بــه کار بــرد) گرفتــه شده اســت.

انواع نشانه هاى نقطه گذارى به قرار زیر است:

ــه  ــدن را نشــان مى دهــد و نشــانه ى تمــام شــدن جمل ــى در خوان 1) نقطــه ( . ) : عالمــت ســکوت طوالن

اســت. مــوارد اســتفاده از نقطــه بــه ایــن قــرار اســت:
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الف) در پایان جمله هاى خبرى. مانند: سعدى از شاعران بزرگ ایران است.

ــال 345 ه.ق  ــد: س ــى رود. مانن ــه کار م ــارى ب ــاى اختص ــور عالمت ه ــه منظ ــه ب ــى ک ــس از حرف ب) پ

ــه ســال 322 ق.م (قــل از میــالد مســیح) (هجــرى قمــرى)  /  ارســطو فــوت شــده ب

2) ویرگول ( ، ) : ویرگول نشانه ى توقف کوتاه است و در موارد زیر به کار مى رود:

ــد:  ــازند. مانن ــل را مى س ــه ى کام ــک جمل ــم ی ــه روى ه ــى ک ــا عبارت های ــا ی ــط جمله ه ــف) در وس ال

پرســتوهاى جــوان، هــم کــه در ســال گذشــته در النــه ى پــدر و مــادر خــود بــه ســر برده انــد، اکنــون 

بایــد بکوشــند تــا النــه اى بــراى خــود بســازند.

ب) در میــان دو کلمــه کــه احتمــال داده مى شــود، آن هــا بــا کســره ى اضافــه خوانــده شــوند. ماننــد: در 

ایــن ســفر طوالنى، خطرهــاى بســیارى وجــود دارد.

ــد:  ــر از ویرگــول را نشــان مى دهــد. مانن ــر از نقطــه و طوالنى ت 3) نقطــه - ویرگــول ( ؛ ) : توقفــى کوتاه ت

پرســتوها بهــار و تابســتان را بــه آســودگى بــه ســر مى برنــد؛ اّمــا در آغــاز پاییــز دشــوارى هایى بــراى 

ــد. ــش مى آی ــا پی آن ه

4) دونقطه ( : ) : موارد استفاده:

الف) نقل قول: موشکا آهى کشید و با خود گفت: «بى چاره، بى بى!»

ب) بعد از لغتى که معنى آن روبه رویش نوشته مى شود: مانند: یک چند: مدتى

ج) بعــد از کلمه هــاى توضیــح دهنــده ماننــد: مطالبــى کــه بــراى پرســش فــردا مى آیــد عبارتنــد از: 

حفــظ شــعر، روان خوانــى

5) گیومه ( «  » ) : موارد استفاده:

ــه کار  ــنده ب ــر از نویس ــه غی ــى ب ــخن کس ــان س ــدا و پای ــان دادن ابت ــراى نش ــت ب ــن عالم ــف) ای ال

ــد،  ــى کرده ای ــما نّقاش ــه ش ــت! آن چ ــان چیره دس ــت: « اى نّقاش ــید گف ــس خورش ــد: پ ــى رود. مانن م

بســیار زیباســت. »

ب) بــراى تأکیــد کــردن روى کلمــه اى خــاص. ماننــد: « ســعدى » مى گویــد: بــرگ درختــان ســبز در 

نظــر هوشــیار / هــر ورقــش دفتــرى اســت معرفــت کــردگار

6) عالمت سؤال ( ؟ ) : موارد استفاده:

الف) در پایان جمله هاى پرسشى. مانند: چرا هرگز نمى آید به خوابم ؟

ب) براى نشان دادن شک و تردید. مانند: جمعّیت تهران از مرز 11 میلیون (؟) گذشت.

7) عالمــت تعّجــب ( ! ) : ایــن عالمــت هــم در پایــان جمله هــاى تعّجبــى و هــم بــراى یکــى از عواطــف 

انســانى ماننــد خشــم، آرزو، دعــا و ... بــه کار مــى رود. گاهــى اوقــات بــراى مخاطــب قــرار دادن هــم از ایــن 
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عالمــت اســتفاده مى شــود. ماننــد: 

الــف) نشــانه ى تعّجــب: موشــکا فکــر مى کــرد چــون بى بــى کســى را صــدا مى کنــد و هرگــز جوابــى 

ــورد ! ــه مى خ ــنود، غّص نمى ش

ب) نشانه ى طرف صحبت قرار دادن: به من آهسته مادر گفت: فرزند!

ج) نشانه ى دعا و آرزو: اى کاش رانندگى را یاد بگیرم!

8) پرانتــز یــا کمانــک ( ) : ایــن عالمــت بــراى نشــان دادن عبارت هــاى توضیحــى و معنــى کــردن بــه کار 

مــى رود. ماننــد:      ِکِلــر (ســمّیه) ژوبـِـرت

9) خط فاصله ( - ) : 
الف) براى جدا کردن قسمتى از جمله: پیامبر – صّلى ا... علیه و آله و سّلم – مى فرماید: ...

ب) در مکالمــه ى میــان شــخصیت هاى نمایشــنامه و داســتان و یــا مکالمــات در ابتــداى جملــه بــراى 
ــده:   ــام صحبت کنن ــرار ن ــرى از تک جلوگی

- الو
- سالم

- بفرمایید.
ــیار  ــالمى بس ــى - اس ــى ایران ــد: فرهنگ ــمتى. مانن ــه ى دو قس ــک کلم ــزاى ی ــتن اج ــراى پیوس ج) ب

ــت. ــمند اس ارزش
د) بــه جــاى «از، تــا، بــه» بیــن تاریخ هــا، عددهــا و کلمه هــا. ماننــد: بیــن ســال هاى 67 – 1359 بیــن 

ایــران و عــراق جنــگ درگرفت.

10) سه نقطه ( ... ) : سه نقطه در موارد زیر به کار مى رود:
الف) به جاى کلمه هاى حذف شده. مانند:  بسم ا... الرحمن الرحیم

ب) هنگام قطع مطلبى که بخشى از آن گفته شده است. مانند: سنجاب آهسته تکرار کرد: « اگر دوست داشته 
باشى ... »

(Claire Jobert) کلر ژوبرت

در ســال 1961 (1340 خورشــیدى) در خانــواده اى مســیحى در فرانســه بــه دنیــا آمــد. وى از کودکــى بــه 

نّقاشــى و ادبیــات داســتانى عالقــه زیــادى نشــان مــى داد. کلــر در نوجوانــى بــه خاطــر بعضــى از مســایل 

از دیــن مســیحیت فاصلــه گرفــت. او بعــد از بررســى و مطالعــه مکاتــب مختلــف، اســالم را بــا تمــام وجود 

پذیرفــت. وى پــس از مســلمان شــدن نــام «ســمّیه» را بــراى خــود انتخــاب کــرد. اّمــا نــام فرانســوى خود 

را بــه عنــوان نویســنده نــگاه داشــت. کلــر ژوبــرت پــس از مســلمان شــدن بــا یــک دانشــجوى ایرانــى 
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در فرانســه ازدواج کــرد. وى در حاصــل حاضــر در ایــران زندگــى مى کنــد. او در کتابهایــش اتفاقــات تلــخ و 

شــیرین زندگــى را بــه زبــان ســاده و روان بــراى کــودکان بیــان مى کنــد. بــا نگاهــى گــذرا بــه آثــارش بــه 

راحتــى مى تــوان بــه گرایــش مذهبــى وى پــى بــرد. ِکِلــر بــه زبــان فارســى تســّلط دارد.

تمرین درس 2

هریک از کلمه هاى زیر را ابتدا کامل کنید و بعد آن را در جمله اى به کار ببرید.- 1

لـ.......ـیف : 

........ـهده :

مشـ.......ـول :

از متن درس کلمه هایى که حروف زیر در آن ها به کار رفته است را پیدا کرده و بنویسید.- 2

در هریک از جمله ها و عبارت هاى زیر به جاى کلمه هاى داخل کمانک، کلمه هاى هم معنى مناسب بنویسید.- 3

در (اوایل) ................ بهار، هوا (لطیف) .................. و دل نشین مى شود.- 

(نخستین) ................. کار این مسافران از راه رسیده یافتن النه هاى سال گذشته است.- 

پرستوها، بى آنکه از پدر و مادر خود (بیاموزند) .................. براى خود النه مى سازند.- 

پرستوها (ناچار) .................. مى شوند به جاهاى معتدل ترى کوچ کنند.- 

با توّجه به متن درس، در جاهاى خالى کلمه ها و واژه هاى مناسب بنویسید.- 4

یکى از شگفتى هاى دنیاى ما ........................... است.- 
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خطرهایى که در سفرهاى طوالنى پرستوها وجود دارد، ...................... و ..................... است.- 

در ......................... پرستوها از سفر دور و دراز خود، باز مى گردند.- 

پس از النه سازى نوبت به ....................... پرستوها مى رسد.- 

در متن زیر عالمت هاى سجاوندى حذف شده اند. آن ها را در جاى مناسب خود قرار دهید. - 5

پــدر مینــا خلبــان بالگــرد اســت (   ) روزى پــدرش او را بــراى گــردش بــه فــرودگاه بــرد (   ) پــدر از او 

پرســید (    ) مینــا (   ) دوســت دارى امــروز پــرواز کنیــم (   ) وقتــى کــه مینــا ســوار بالگــرد شــد (   ) پــدر 

بالگــرد را بــه پــرواز درآورد (   )

با توّجه به متن درس، جمله هاى به هم ریخته ى زیر را مرتّب کنید و بنویسید.- 6

ــد  ــکار مى کنن ــه ش ــراتى ک ــا حش ــد – ب ــا مى خوابن ــد – و دوازده روز روى آن ه ــم مى گذارن ــتوها تخ پرس

– پــدر و مــادر – وقتــى کار ســاختن النــه بــه پایــان رســید – هــر پرســتو چهــار تــا شــش تخــم ســفید 

ــد  ــذا مى دهن ــا غ ــه آن ه ــد – ب ــرون آمدن ــم بی ــا از تخ ــى جوجه ه ــذارد – وقت مى گ

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7- با توجه به معنى جمله،کلمه ى مناسب را پیدا کنید و جاى خالى را پر کنید.

1- بچه ها در................مشغول ورزش بودند.(حیاط-حیات)

2-مردم باید بر..............مقّررات راهنمایى و رانندگى،در شهر رانندگى کنند.(اساس-اثاث)

3-حیوانات براى به دست آوردن...............با هم مى جنگند.(غذا-قضا)

ــد.  ــر کنی ــک پ ــل کمان ــب داخ ــه ى مناس ــا کلم ــى را ب ــاى خال ــوم جمله،ج ــه مفه ــه ب ــا توج 8-  ب

(کردســتان92-93)

1- نباید دیگران را..............بشماریم.(خار-خوار)

2-پس از بارندگى مقدار زیادى آب، در ..............جمع شد.(حیاط،حیات)


